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REGULAMENT
de activitate а comisiei municipale de сеrсеtаrе

pentru dесlаrаrеа utilitnfii publice

1. Prezentul Regulament stabilegte modalitatea de activitate а

prealabili

comisiei municipale, арrоЬаtё рriп

Decizia Consiliului Municipal, de cercetare prealabilё pentru declararea utilitalii publice

а
obiectului/lucrйrii de interes local (in сопtiпuаrе Comisie).
2. Сеrсеtаrеа prealabilё stabilegte existenfa elementelor justiГrcative ale interesului local, а
premiselor economice-sociale, ecologice sau de altЁ паtчrё ale necesitйlii luсrёrilоr de valoare pentru
municipalitate, incadrЁrii lor in planurile de urЬапism Ei strategiile de dezvoltare а localitйtii.
3. Comisia аrе urmйtоаrеlе obligatii:
а) ехаmiпемй obiectele cercetбrii prealabile сопfоrm documentelor existente 9i celor de
dezvoltare;
Ь) stabile;te existen{a elementelor justificative ale interesului local;
с) stabileqte premisele economice-sociale, ecologice sau de аltё паturё ale necesitё{ii lucrйrilor,
iпсаdrйrii lor in planurile de urbanism qi strategiile de dezvoltare а localitёlii;
d) decide asupra posibilitйlii declarйrii utilita}ii publice.
4. Comisia аrе dreptul:
а) s5 аtrаgё pentru indeplinirea obligatiunilor sale specialigti, persoane fizice sau juridice саrе
dispun de liсеп{й pentru practicarea activitйtii respective;
Ь) sa сеаrй de la organele competente prezentarea informa{iei necesare pentru executarea
func}iilor саrе ii revin;
с) in cazul in care obiecul examinat nu intruneqte elementele justificative pentru dесlаrаrеа
acestuia de utilitate publicй, sй prezinte Consiliului Municipal decizia luatй pentru ехаmiпаrе.
5. Conducerea gепеrаlй а Comisiei este realizatЁ de pregedintele acesteia, iаr in cazul absenlei lui
de vicepreqedinte. Preqedintele 9i vicepre;edintele sint aleqi dintre membrii Comisiei рriп vot majoritar.
6. Anun{area in prealabil а mеmЬrilоr Comisiei despre оrа, data 9i locul convocёrii qedin{elor,
intocmirea рrосеsеlоr-чеrЬаlе ale ;edin{elor qi alte chestiuni organizatorice {in de atribu{iile de functie
ale secretarului comisiei.
7. Comisia se сопчоасё in gedinte ori de cite ori este necesar, la decizia preqedintelui.
8. ýedin{ele Comisiei sint deliberative dасй la ele sint prezenJi majoritatea membrilor. ýedintele
comisiei sint deschise.
9. Deciziile Comisiei se adoptй рriп vot deschis, сu cel putin dоuй treimi din voturile celor
prezenti. Secretarul Comisiei nu аrе drept de vot. Fiесаrе mеmЬru al Comisiei аrе dreptul la чп singur
vot. ln cazul paritёlii voturilor, cel al preqedintelui Comisiei este decisiv.
l0. Membrii Comisiei саrе пu sint de асоrd cu decizia adoptatё pot inainta opinii separate in
scris, саrе se чоr anexa la respectiva decizie.
11. Deciziile Comisiei se сопsеmпеаzб de secretarul Comisiei intr-un proces-verbal, semnat de
membrii prezen{i. Deciziile Comisiei iпtrё in vigoare din momentul sеmпёrii procesului-verbal.
12. Pentru iпсйlсёrilе 9i abuzurile comise in exerciliul obligatiunilor, membrii Comisiei роаrtё
rёsрчпdеrе in conformitate cu legislatia in vigoare la momentul luёrii deciziei.
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REGULAMENT

de activitate а comisiei de negocieri in чеdеrеа transmiterii чпui lot de tеrеп
proprietatea
din
UAT соmчпа Vаlеа Маrе in proprietatea UAT municipiul Ungheni
1. Prezentul Regulament stabilegte modalitatea de activitate а comisiei de пеgосiегi (in continuare

Comisie) in vederea transmiterii din proprietatea UAT соmuпа Valea Маrе in proprietatea UAT
municipiul Ungheni а terenului cu suprafa{a 7,468t ha, nr. cadastral 9274110.142 proprietate рuЬliсё а
UAT соmuпа Valea Маrе, mod de folosin{й-grёdinй, amplasat in extravilanul comunei Valea Mareo
preconizat pentru amenajarea cimitirului municipal (in continuare Теrеп).
2. Comisia de negocieri este alcйtuitЁ din reprezentan{i ai autoritёtii publice deliberative qi executive

administratiilor publice locale ale municipiului Ungheni 9i comunei Vаlеа Маrе.
3. Principiile negocierilor privind trесеrеа din proprietatea UAT соmчпа Vаlеа Mare in proprietatea
UAT municipiul Ungheni а Terenului este bazat ре transmiterea cu tiltlu gratuit sau опеrоs.
4. Principiul transmiterii Теrепчlui сu titlu gratuit prezumё excluderea сеrеча obligalii din partea
а

-

APL

in folosul APL

comuna Valea Mare pentru atribuirea Теrепului din
proprietatea unei unitёJi administrativ-teritoriale iп proprietatea altei unitй{i administrativ-teritoriale.
5. Principiul transmiterii Terenului сu titlu oneros impune niqte sarcini APL municipiul Ungheni in
folosul APL соmuпа Vаlеа Маrе in schimbul transmiterii in proprietate Terenului.
6. Sarcinile/obligafiile APL Ungheni la transmiterea Terenului сч titlu oneros pot fi de diferitй

municipiul Ungheni

naturd:

- Efectuarea din contul

APL municipiul Ungheni

а unui serviciu/lucrare de interes qi/sau necesitate

рчЬliсй al comunei Valea Маrе;
- Compensarea рriп transferarea unei sume de bani din bugetul municipiul Ungheni in contul bugetar
al соmuпеi Vаlеа Маrе;
- Transmiterea unui teren din proprietatea municipiului Ungheni iп proprietatea comunei Valea
Маrе, in cazul in саrе acesta аr putea servi са utilitate publicё pentru соmuпё.
7. Efectuarea din contul APL municipiul Ungheni а unui servicir/lucrare de interes qi/sau necesitate

publicё al comunei Valea Маrе.
7.1. Acest principiu prevede efectuarea din contul APL municipiul Ungheni а cereva luсrёri sau
servicii pentru necesitalile publice а comunei Valea Маrе (constructia/reabilitarea unei portiuni de drum
din соmuпй; construcfia/reabiliarea unui segment de rе{еа de apeduct; constructia/reabiliarea unui
segment de retea de alimentare cu gaz; etc.)
7.2. Llcrarea poate fi efectuatй astfel incбt чаlоаrеа acesteia sё пu dерй;еsсё vаlоаrеа de piatб а
terenului transmis.

8. Compensarea prin transferarea unei sume de bani din bugetul municipiul Ungheni in contul
bugetar al comunei Valea Маrе.
8.1. дсеst principiu prevede compensarea valorii terenului transmis, рriп transferarea unei sume de
bani din contul municipiului Ungheni in contul bugetar al comunei Vаlеа Маrе echivalent Сu vаlОаrеа
terenului dat stabilit qi necogiat de сйtrе Comisie.
8.2. Comisia poate propune qi solicita еlаЬоrаrеа de сбtrе о intreprindere licenliatб а unui rароrt de
ечаluаrе а prefului de piatё.
8.3. comisia va соmраrа pre{ul de pia{д stabilit iп raport qi pre}ul normativ calculat iп conformitate
cu Legea l308/1998 qi va negocia stabilirea unei valori (sume de bani) саrе vа fi рrорusй spre consiliile
locale pentru а fi aprobatй са соmрепsаrеа pentru transmiterea Теrепului.
9. Transmiterea unui tеrеп din proprietatea municipiului Ungheni in proprietatea comunei Valea
Маrе, in cazul in саrе acesta аr putea servi са utilitate publicй pentru соmuпЙ.

9.1 Acest principiu prevede transmiterea unui tеrеп din intravilanul municipiului Ungheni
proprietate municipalй in proprietatea comunei Valea Mareo in cмul in саrе acesta poate fi de utilitate
publicй а comunei stabilit in conformitate сч поrmеlе legale.
10. ýedintele Comisiei sчпt deliberative in cazul iп саrе sunt prezenti cel pu}in 2/3 din membrii ai
fiecarei autoritate publicй lосаlй (Ungheni qi Vаlеа Mare).

Comisia va alege un preqedinte, uп vicepreqedinte gi uп secretar desemnali prin vot majoritar al
mеmЬrilоr prezen{i. Pre9edintele qi vicepre;edintele nu pot fi reprezentan{ia ai aceeaýi autoritate publicй.
12. Deciziile Comisiei se adoptб prin vot deschis, cu majoritatea чоturilоr al membrilor din fiесаrе
autoritate publicё prezen{i la qedintё. Fiecare mеmЬru al Comisiei аrе dreptul la чп singur vot.
13. Deciziile Comisiei se consemneaz1 de secretarul Comisiei intr-un proces-verbal, semnat de
membrii prezen{i. Deciziile Comisiei iпtrё in vigoare din momentul semnёrii procesului-verbal.
l4. Deciziile Comisiei чоr fi prezentate autoritйlilor publice locale deliberative pentru examinare 9i
luarea deciziilor corespunzйtoare
15. Pentru iпсйlсёrilе qi abuzurile comise in exerci{iul obligatiunilor, membrii Comisiei роаrtё
rёsрuпdеrе in conformitate сu legisla{ia in vigoare la momentul luёrii deciziei.
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